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 ثؽُ هللا اٌطحّٓ اٌطح١ُ

 

اٌحّس هلل اٌفطز اٌظّس اٌصٞ ٌُ ٠ٍس ٌُٚ ٠ٌٛس ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ وفؤا أحس، اٌصٞ ارظف ثظفبد 

، فٙٛ ٌّب ٠ط٠س فؼبي، ذبٌك ع١ّغ ٚاٌّحبي اٌغالي ٚاٌىّبي، ٚرٕعٖ ػٓ طفبد إٌمض

ٚاٌظالح ٚاٌؽالَ ػٍٝ ؼ١سٔب ِحّس اٌّؼٍِٛبد، ٚغبفط اٌؽ١ئبد، ِٚضمً اٌحؽٕبد، 

 ؼ١س اٌؽبزاد، ٚػٍٝ آٌٗ ٚطحجٗ اٌٙساح. 

ِٛعٙزبْ إٌٝ وبفخ األِخ اإلؼال١ِخ فٟ أٔحبء  ،ربْ وٍّزبْ ِٛععربْبٚثؼس: فٙ

 اٌّؼّٛضح.

 انكهًت األوني: حول انعقيدة اإلسالييت.

وشفيعنا األكرو انًكرو صهي هللا عهيه انكهًت انثانيت: حول سيرة وشًائم نبينا 

 وسهى.

 

 انعقيدة اإلسالييت انكهًت األوني:

 س اإلؼالَ؟ػوُ ػسز لٛا

مبَ ٠ٗ ٚؼٍُ، ٚإهللا ٚأْ ِحّس ضؼٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍإٌٗ إال  ذّػ ٟٚ٘: شٙبزح أْ ال

اؼزطبع إ١ٌٗ ؼج١ال، ٚفٟ  ِٓاٌعوبح، ٚطَٛ ضِؼبْ، ٚحظ اٌج١ذ  اٌظالح، ٚإ٠زبء

 ا أْ رشٙس أْ ال إٌٗ إال هللا ٚأْ ِحّسلبي اٌحس٠ش اٌشط٠ف ) لبي أذجطٟٔ ػٓ اإلؼالَ، 

اٌج١ذ إْ اؼزطؼذ إ١ٌٗ ٚرم١ُ اٌظالح ٚرٛرٟ اٌعوبح ٚرظَٛ ضِؼبْ ٚرحظ ضؼٛي هللا 

 اٌحس٠ش(. ... ؼج١ال

 يجب به؟ ذا  هو اإليًاٌ ويا يا

ٚثبٌىزت ٚاٌطؼً اإل٠ّبْ ٘ٛ اٌزظس٠ك ٠ٚغت ثؤش١بء ٟ٘: اإل٠ّبْ ثبهلل عً عالٌٗ، 

ػ١ٍُٙ اٌظالح ٚاٌؽالَ ٚاٌّالئىخ ٚاٌجؼش ٚاٌمسض ذ١طٖ ٚشطٖ ٚؼؤاي اٌمجط ٚػصاثٗ 

ٚاٌحؽبة ٚاٌؼمبة ٚا١ٌّعاْ ٚاٌظطاؽ ٚاٌّطٚض ػ١ٍٗ ٚحٛع إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

 .ٚاٌشفبػخ ٚاٌغٕخ ٚإٌبض ٚغ١ط شٌه ِّب أذجط ثٗ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُٚؼٍُ 

لبي أذجطٟٔ ػٓ اإل٠ّبْ، لبي أْ رؤِٓ ثبهلل ِٚالئىزٗ ٚوزجٗ ٚفٟ اٌحس٠ش اٌشط٠ف) 

 ٖ ٚشطٖ... اٌحس٠ش(ٚضؼٍٗ ٚا١ٌَٛ ا٢ذط ٚرؤِٓ ثبٌمسض ذ١ط



 

 يا هو اإلحساٌ؟

أْ رؼجس هللا  ) حؽبْ لبيأذجطٟٔ ػٓ اإللبي )  ٘ٛ اإلذالص، ٚفٟ اٌحس٠ش اٌشط٠ف

وؤٔه رطاٖ( أٞ ررٍض فٟ ػجبزح هللا رؼبٌٝ ٚال رالحع ف١ٙب ؼٛاٖ ِغ رّبَ اإلرمبْ وؤٔه 

أٞ فئْ ٌُ رمسض ػٍٝ شٌه فالحع أٔٗ ٠طان لبي رطاٖ ) فئْ ٌُ رىٓ رطاٖ فئٔٗ ٠طان( 

ٚ٘بربْ اٌحبٌزبْ صّطرّٙب ِؼطفخ هللا أٞ ثؼٍّٗ، رؼبٌٝ: )ٚ٘ٛ ِؼىُ أ٠ّٕب وٕزُ( 

 ٚذش١زٗ.

ثٙب اٌظبزق اٌّظسٚق طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ٟ٘ ػالِبد اٌؽبػخ ٚأشطاؽٙب اٌزٟ أذجط ِب

 ٚؼٍُ؟

 .هي قسًاٌ صغرى وكبرى

طغطٜ وىضطح اٌغًٙ ٚلٍخ اٌؼٍُ ٚرؤ١ِٓ اٌربئٓ ٚذ١بٔخ األ١ِٓ ٚوضطح اٌعٔٝ ٚاٌؼمٛق 

) ِٓ الزطاة اٌؽبػخ  ٚظذطفخ اٌّؽبعس ٚفٟ اٌحس٠شٚاٌطثب ٚاٌزطبٚي فٟ اٌج١ٕبْ 

 ... اٌحس٠ش(.خاصٕزبْ ٚؼجؼْٛ ذظٍ

ٚوجطٜ: ٟٚ٘ ػشط، ذّػ ِزفك ػ١ٍٙب ٟٚ٘ ذطٚط اٌساثخ، ٚؽٍٛع اٌشّػ ِٓ 

ػ١ٍٗ ٚػٍٝ ٔج١ٕب اٌظالح  اٌسعبي، ٠ٚبعٛط ِٚبعٛط ٚٔعٚي ػ١ؽٝٚذطٚط ِغطثٙب، 

 ٚاٌؽالَ.

ٚذّػ ِرزٍف ف١ٙب ٟٚ٘: ذؽف ثبٌّشطق ٚذؽف ثبٌّغطة ٚذؽف ثغع٠طح اٌؼطة 

ٓ لؼط ػسْ رؽٛق إٌبغ إٌٝ اٌّحشط، ٚفٟ اٌحس٠ش ٚزذبْ ثب١ٌّٓ ٚٔبض ررطط ِ

اٌؽبئً، لبي ثؤػٍُ ِٓ اٌشط٠ف )لبي أذجطٟٔ ػٓ اٌؽبػخ، لبي ِب اٌّؽؤٚي ػٕٙب 

ِبضارٙب، لبي أْ رٍس األِخ ضثزٙب ٚأْ رطٜ اٌحفبح اٌؼطاح اٌؼبٌخ ضػبء فؤذجطٟٔ ػٓ أ

 اٌشبء ٠زطبٌْٚٛ فٟ اٌج١ٕبْ...اٌحس٠ش(.

 

 : انكهًت انثانيت: انسيرة وانشًائم

١َٛ اٌضبٟٔ ػشط ِٓ ضث١غ اٌص١ٕٓ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ثّىخ اٌّىطِخ، ١ٌٍخ اال ٔج١ٕب ٌٚس

ٚظٙطد األٚي ػبَ اٌف١ً، ثؼسٖ ثرّؽ١ٓ ٠ِٛب، فىبْ أؼؼس ٠َٛ ؽٍؼذ ف١ٗ اٌشّػ، 

ػٕس ٌِٛسٖ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ػغبئت: ذطط ِؼٗ ٔٛض، ٚاضرظ إ٠ٛاْ وؽطٜ، 

 ٚوبٔذ ٌُ ررّس ِص أٌف ػبَ، ٚرٛفٝ أثٖٛ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ٚذّسد ٔبض فبضغ،

 ٚل١ً غ١ط شٌه. ؼ١ٕٓ ؼجغِٗ ٚ٘ٛ اثٓ ٚ٘ٛ فٟ ثطٓ أِٗ، ِٚبرذ أ



ٚأٚي ِٓ أضػؼٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ِٓ اٌّطاػغ ثؼس أِٗ ص٠ٛجخ ِٛالح ػّٗ أثٟ 

، صُ ح١ٍّخ ثٕذ أثٟ شئ١ت اٌؽؼس٠خ، ٚضأد اٌجطوخ ِسح ٚعٛزٖ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ٌٙت

ٚػٕس٘ب وبْ ح١ٓ شك عجط٠ً ػ١ٍٗ اٌؽالَ طسضٖ اٌشط٠ف ٚغؽً لٍجٗ، صُ ػٕس٘ب، 

 :أِٗ، ِٚٓ شؼط٘ب رطلظٗإٌٝ ضزرٗ 

 ٚأضلٗ      ٚأزحغ أثبؽ١ً اٌؼسٜ ثحمٗ. إٌٝ اٌؼٍٟضة إشا أػط١زٗ فؤثمٗ   ٚأػٍٗ  ٠ب

ٚوفٍٗ عسٖ ػجس اٌّطٍت، صُ ِبد ٚذٍفٗ ٚ٘ٛ اثٓ صّب١ٔخ أػٛاَ، فىفٍٗ ػّٗ أثٛ ؽبٌت 

ٚوبْ شف١مب ػ١ٍٗ ٚٔبططا ٌٗ، ٌّٚب وًّ ٌٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ اصٕزٟ  شم١ك أث١ٗ،

ػشطح ؼٕخ ٚشٙط٠ٓ ٚػشطح أ٠بَ ؼبفط ِغ ػّٗ إٌٝ اٌشبَ فؼطفٗ ثح١طا اٌطا٘ت 

إٌٝ اٌشبَ ذٛفب ِٓ ا١ٌٙٛز، صُ ذطط صب١ٔب  فؤشبض ػٍٝ ػّٗ أْ ٠طعغ ثٗ، ثظفبد إٌجٛح

فطأٜ ١ِؽطح ػٕٙب ِغ غالِٙب ١ِؽطح فٟ رغبضح ذس٠غخ ثٕذ ذ٠ٍٛس ضػٟ هللا رؼبٌٝ 

فطغجذ إ١ٌٗ أْ ِب ثٙطٖ ِٓ شؤٔٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ، فطعغ فؤذجط٘ب ثّب ضآٖ، 

ٚفٟ ؼٕخ ػشط٠ٓ ٠زعٚعٙب ٚػّطٖ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ إش شان ذّؽخ ٚػشطْٚ ؼٕخ، 

ٚفٟ ٘صٖ ِٓ ٌِٛسٖ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ شٙس حطة اٌفغبض )حطة ث١ٓ لط٠ش ٚل١ػ( 

ثطْٛ لط٠ش ػٍٝ أْ ٠ٕظطٚا وً ِٓ شٙس حٍف اٌفؼٛي )ٚ٘ٛ رؼبلس  اٌؽٕخ أ٠ؼب

ِظٍِٛب ثّىخ ؼٛاء وبْ ِٓ أٍ٘ٙب أٚ غ١ط أٍ٘ٙب(، ٌّٚب ثٍغ ضؼٛي هللا طٍٝ ٠غسٚٔٗ 

ٚضظق رعٚط ذس٠غخ ثٕذ ذ٠ٍٛس ضػٟ هللا ػٕٙب، هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ذّؽخ ٚػشطْٚ ؼٕخ 

صُ فبؽّخ اٌع٘طاء ظٚط ضَٛ، ِٕٙب اٌمبؼُ ٚثٗ وبْ ٠ىٕٝ، صُ ظ٠ٕت، صُ ضل١خ، صُ أَ وٍ

ٕخ، ػٍٟ ثٓ أثٟ ؽبٌت وطَ هللا ٚعٙٗ ٚٚاٌسح اٌحؽٓ ٚاٌحؽ١ٓ ؼ١سا شجبة أً٘ اٌغ

ٚضظق ِٓ ذس٠غخ أ٠ؼب ػجس هللا، ٚوبْ ٠ٍمت ثبٌط١ت ٚاٌطب٘ط، ٚوً أٚالزٖ طٍٝ هللا 

ٚثؼس ٚفبح ذس٠غخ رعٚط ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ِٓ ذس٠غخ ؼٜٛ إثطا١ُ٘ فؤِٗ ِبض٠خ اٌمجط١خ، 

ٚػمس طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ؼٛزح ثٕذ ظِؼخ، صُ ػبئشخ ثٕذ أثٟ ثىط ضػٟ هللا ػّٕٙب 

حفظخ ثٕذ ػّط ثٓ اٌرطبة ػ١ٍٙب ٟٚ٘ ثٕذ ؼذ ؼ١ٕٓ ٚثٕٝ ثٙب ٟٚ٘ ثٕذ رؽغ، صُ 

ثٕذ عحش، صُ  تؼٍّخ، صُ ظ٠ٕضػٟ هللا ػّٕٙب، صُ ظ٠ٕت ثٕذ ذع٠ّخ، صُ أَ 

ٚفٟ ؼٕخ ، صُ ١ِّٛٔخ ثٕذ اٌحبضس ضػٟ هللا ػٕٙٓ، ع٠ٛط٠خ، صُ طف١خ ثٕذ ح١ٟ

، ٚوبْ طٍٝ ذّػ ٚصالص١ٓ ِٓ ١ِالزٖ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ شٙس ثٕبء اٌىؼجخ اٌّشطفخ

ضٗ هللا رؼبٌٝ ضحّخ ٌٍؼب١ٌّٓ، ٚ٘ٛ اثٓ ؼٚثهللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ٠ؽّٝ فٟ لط٠ش ثبأل١ِٓ، 

ٗ ؼٛضح ـــــػ١ٍٚأٚي ِب عبءٖ عجط٠ً ٚ٘ٛ ٠زؼجس ثغبض حطاء، فؤٔعي أضثؼ١ٓ ؼٕخ، 

ُ٘ ُِٕٙ أثٛ ثىط اٌظس٠ك ٚػٍٟ ثٓ "الطأ ثبؼُ ضثه"، ٚآِٓ ثٗ لَٛ ِٓ لط٠ش ٚغ١ط

ٚظ٠س ثٓ حبضصخ ٚثالي ثٓ ضثبػ ٚػضّبْ ثٓ ػفبْ  أثٟ ؽبٌـت ٚذس٠غخ ثٕذ ذ٠ٍٛس

ٚاٌعث١ط ثٓ اٌؼٛاَ ٚػجس اٌطحّٓ ثٓ ػٛف ٚؼؼس ثٓ أثٟ ٚلبص ٚؽٍحخ ثٓ ػج١س هللا 

ٚاألضلُ ثٓ أثٟ األضلُ ٚذجبة ثٓ األضد ٚط١ٙت ٚآي ٠بؼــط ضػٟ هللا ػٓ اٌغ١ّغ، 

ثّىخ ٚرحسس ثٗ، ِىبٔخ حزٝ فشب شوط اإلؼالَ ٚٚرالُ٘ ضعبي ِٓ لط٠ش ٌُٙ شطف 



١ٕٓ ٠ٚؼصثْٛ ِٓ لسضٚا ػٍٝ رؼص٠جٗ، حزٝ ذطط عّبػخ ِٓ ٚوبْ اٌىفبض ٠فزْٕٛ اٌّؤِ

إٌجٟ ؤؼٍُ ٚأوطُِٙ، ٌّٚب ِبد أذجط اٌّؤ١ِٕٓ إٌٝ أضع إٌغبشٟ ٍِه اٌحجشخ، ف

 طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ثّٛرٗ ٚطٍٝ ػ١ٍٗ.

رؽؼب ٚأضثؼ١ٓ ؼٕخ ٚصّب١ٔخ أشٙط ٚأحس ػشط ٠ِٛب ٌّٚب وًّ ٌٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ 

، ٚوبٔذ ِبد أثٛ ؽبٌت ِٚبرذ ذس٠غخ ثؼسٖ ثضالصخ أ٠بَ، ٠ٚؽّٝ ٘صا اٌؼبَ ػبَ اٌحعْ

ي ِٓ آِٓ ثٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ِٓ ذس٠غخ ٚظ٠طح طسق ػٍٝ اإلؼالَ، ٟٚ٘ أٚ

إٌؽبء، ٚوبْ أثٛ ؽبٌت ٌٗ ػؼسا ٚٔبططا، ٚفٟ ٘صٖ اٌؽٕخ ذطط طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ 

إٌٝ اٌطبئف، ِٚؼٗ ظ٠س ثٓ حبضصخ، ٚؽٍت ُِٕٙ إٌّؼخ فؤلبَ ػٕسُ٘ شٙطا ٌُٚ ٠غس 

 وزجذ لط٠ش طح١فخ ث١ُٕٙ ٚث١ٓ ثٕٝ ٘بشُ ٚث١ٓ ثٕٝف١ُٙ ذ١طا، ٚفٟ ٘صٖ اٌؽٕخ أ٠ؼب 

ٚحظطُٚ٘ فٟ اٌشؼت، ٚأذجط ضؼٛي هللا  ُٙ،ٛٔاٌّطٍت ثؤْ ال ٠ٕبوحُٛ٘، ٚال ٠جب٠ؼ

أِط٘ب،  فٕمؼٛااٌظح١فخ، فٛعسٚ٘ب وصٌه، طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ أْ األضػخ لس أوٍذ 

 ٚوبْ أِطا لس لؼٟ ث١ًٍ.

ٚفٟ ؼٕخ ذّؽ١ٓ ِٓ ١ِالزٖ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ أرزٗ عٓ ٔظ١ج١ٓ ٚإِٓٛا ثٗ طٍٝ هللا 

هللا ثٗ  ػ١ٍٗ ٚؼٍُ أؼطٞ ، ٚفٟ ؼٕخ إحسٜ ٚذّؽ١ٓ ِٓ ١ِالزٖ طٍٝ هللاٚؼٍُػ١ٍٗ 

ف١ٗ ٚعبءٖ عجط٠ــً ِٓ ِىخ إٌٝ ث١ذ اٌّمسغ ٚإٌٝ اٌؽّبٚاد اٌؽجغ ٚطٍٝ ثبألٔج١بء 

ػ١ٍٗ اٌؽالَ ضاوجب ػٍٝ اٌجطاق ٚ٘ٛ زاثخ ِٓ زٚاة اٌغٕخ زْٚ اٌجغً ٚفٛق اٌحّبض 

اٌؽّبء ٚرغبٚظ٘ب إٌٝ أْ ٚطً إٌٝ  صُ ػطط ثٗ إٌٝ ٠ؼغ حبفطٖ ػٕس ِٕزٙٝ ؽطفٗ،

ٚفطع ػ١ٍٗ ٚػٍٝ أِزٗ اٌظٍٛاد اٌرّػ، ٚوبْ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ  ؼسضح إٌّزٙٝ

  -٠ٚسػُٛ٘ إٌٝ هللا، فبؼزغبة ٌٗ األٚغ ٚاٌرعضط ٠ؼطع ٔفؽٗ ػٍٝ لجبئً اٌؼطة 

ٖ، فؤلبَ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ ػٍٝ أْ ٠حٍّٖٛ إٌٝ ثالزُ٘ ٠ٕٚظطٚ -ُٚ٘ األٔظبض 

صُ ٘بعط إٌٝ اٌّس٠ٕخ، فٛطٍٙب س اٌجؼش ػشط ؼ١ٕٓ، ٚل١ً صالس ػشطح ؼٕخ، ثّىخ ثؼ

٠َٛ اإلص١ٕٓ اٌضبٟٔ ػشط ِٓ ضث١غ األٚي، ٚ٘ٛ أٚي ػبَ ِٓ ربض٠د اٌّؽ١ٍّٓ، ٚ٘بعط 

 فّىش ، ٚاعزّغ اٌّٙبعطْٚ ٚاألٔظبض، ٚأػع هللا اإلؼالَ، أطحبثِٗٓ ثمٟ ِٓ إ١ٌٗ 

زٝ ثٍغ ضؼبٌخ ضثٗ ٚأوًّ هللا ز٠ٕٗ، حػشط ؼ١ٕٓ فٟ اٌّس٠ٕخ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ 

طٍـٝ  ٚأزمًثؼس أْ ذ١طٖ ث١ٓ اٌّٛد ٚاٌؼ١ش فبذزبض ٌمــبء اٌـٍــٗ،  إ١ٌٗ،فمجؼٗ هللا 

ٚل١ً ٠َٛ اٌضالصبء، ٠َٛ اإلص١ٕٓ، ٚزفٓ ١ٌٍخ األضثؼبء،  إٌٝ اٌطف١ك االػٍٝ هللا ػٍـ١ٗ ٚؼٍُ

ٚ٘ٛ اثٓ صالس ٚؼز١ٓ، ٚ٘ٛ اٌـآْ ععء ِٓ  -ضػٟ اٌٍـٗ ػٕـٙب  -ج١ذ ػبئشخ ث

 ِؽغـسٖ طٍـٝ اٌٍـٗ ػ١ٍــٗ ٚؼٍــُ.

 

 



 قه صهي هللا عهيه وسهى:ه  خ  

أظ٘ط اٌٍْٛ، أٞ ١ٔط اٌٍْٛ أٚ حؽٕٗ، وبْ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ أحؽٓ إٌبغ ٚعٙب، 

(، حؽٓ اٌغّخ، أوحً وبْ ث١ٓ اٌؽجٛؽخ ٚاٌغؼـٛزح ضعً اٌشؼط، )شؼطضعً: ِب

فٍُ ٠ىٓ ٠ّبش١ٗ أحس ٠ٕؽت إٌٝ اٌشؼط، ١ٌػ ثبٌغؼس اٌمطؾ )أٞ اٌمظ١ط(، ِٚغ شٌه 

ؽبٌٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ، )ألٕٝ األٔف( أٞ ِطرفغ لظجخ األٔف ِغ  اٌطٛي إال

 ٠ؽ١ط ف١ٙب، أزػظ اٌؼ١ٕ١ٓ، حؽٓ اٌضغط، ٚاؼغ اٌفُ، حؽٓ اٌؼٕك، ػرُ ا١ٌس٠ٓ. احسزاة

 

 عهيه وسهى: قه صهي هللاه  خ  

بٌذ ػبئشخ ضػٟ هللا ػٕٙب: "وــبْ ذــٍـمـٗ لبي رؼبٌٝ: )ٚإٔه ٌؼٍٝ ذٍك ػظ١ُ(، ٚل

 ،اٌـمـطآْ"

 ٚثبذزظبض فمس عّغ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ أوطَ اٌشّبئً فّٕٙب:

اغ، ٚٚفٛض اٌؼمً، ٚزلخ اٌفُٙ، ٚوضطح ٛشطف إٌؽت، ٚحؽٓ اٌظٛضح، ٚلٛح اٌح

ثبٌحىّخ، ٚوضطح اٌؼجبزح، ٚاٌع٘س، ٚاٌظجط، ٚاٌشىط، اٌؼٍُ، ٚفظبحخ اٌٍؽبْ، ٚإٌطك 

اٌؼسي، ٚاٌح١بء، ٚاألِبٔخ، ٚاٌّطٚءح، ٚاٌؼفٛ، ٚاالحزّبي، ٚاٌشفمخ، ٚاٌؼفخ، ٚ

ٚاٌظّذ، ٚاٌّٛزح، ٚاٌزٛاػغ، ٚااللزظبز، ٚاٌطحّخ، ٚاٌىطَ، ٚاٌشغبػخ، ٚاٌٛلبض، 

ٚاٌٛفبء  ٚاٌحٍُ، ٚؽ١ت إٌفػ، ٚؼّبحخ اٌٛعٗ، ٚحؽٓ اٌّؼبشطح، ٚطسق اٌٍؽبْ،

ثبٌؼٙٛز، ٚثصي اٌّغٙٛز فٟ ضػٝ اٌّؼجٛز، ٚاالٌزعاَ ثآزاة اٌؼجٛز٠خ، ٚاٌم١بَ ثحمٛق 

اٌطثٛث١خ، ٚاحزّبي اٌّشمخ فٟ عٕت هللا رؼبٌٝ، ٚاضرىبة األ٘ٛاي اٌؼظبَ فٟ زػٛح 

جخ ٌٗ ٚاٌزٛوً ػ١ٍٗ ٚشسح اٌرٛف ِٕٗ ٚاٌطعبء ف١ٗ ٚاٌّطالاٌرٍك إٌٝ هللا رؼبٌٝ 

١ٗ إٌٝ غ١ط شٌه ِّب رىً ػٕٗ األلالَ ٚرؼغع زٚٔٗ األفٙبَ ِٓ ثبٌى١ٍخ إٌ عٔمطباالٚ

 شّبئً ٔج١ٕب األوطَ اٌّىطَ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ آٌٗ ٚؼٍُ.

باللزساء ثٕج١ٕب طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚؼٍُ فٍٕب ف١ٗ أؼٛح حؽٕخ لبي فؼ١ٍه أ٠ٙب األخ اٌىط٠ُ ث

( ٚا١ٌَٛ ا٢ذطرؼبٌٝ: ) ٌمس وبْ ٌىُ فٟ ضؼٛي هللا أؼٛح حؽٕخ ٌّٓ وبْ ٠طعٛ هللا 

 .ا٠٢خ

 آذطا ٚٚثبهلل رؼبٌٝ اٌزٛف١ك ٚاٌحّس هلل أٚال 


